
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO - CPRACES

ABERTURA

SESSÕES

De ofício

CPRACES

Desfavorável Procurador do Estado vinculado (informa nos 
autos judiciais). Negociar se for o caso.

Encaminha para a setorial competente 
(art. 39, §5º, RI)

Solicita informações ao órgão 
ou entidade (art. 39 RI)

Resposta do órgão 
ou entidade

Favorável
Por provocação

Procurador-chefe
CPRACES

Procurador-chefe
CPRACES

Juízo negativo de 
admissibilidade 
(art. 41, II, RI)

Juízo positivo de 
admissibilidade 
(art. 41, I, RI)

Nos autos judiciais

Requisitos não preenchidos: 
devolver ao interessado para 
complementação

Extrajudicial
(formulário
art. 38,RI)

(art. 36,RI)

(art. 37,RI)

(art. 39,RI)

Procurador do Estado
vinculado
(Exame prévio de adequação
do procedimento CPRACES)

DISTRIBUIÇÃO

ADMISSIBILIDADE

AUTORIZAÇÃO OU 
HOMOLOGAÇÃO

Desfavorável
(art. 39, §1º, I, RI)

CPRACES comunica 
à parte interessada

CPRACES pode enviar 
à setorial competente 
(art. 39, §1º,II, RI)

Arquiva

Favorável CPRACES encaminha para a setorial 
competente (art. 39, §1º, III, RI)

Sem interesse na
autocomposição
(art. 40, II, RI)Distribuição pela chefia para 

um procurador do Estado 
(avaliação de interesse na autocomposição, 
art. 39, §2º, RI)

CPRACES comunica 
à parte interessada Arquiva

Com interesse na
autocomposição

Designa procurador 
conciliador ou mediador
(juízo de adminissibilidade - art. 41, RI)

Procurador-chefe CPRACES
(art. 40, II, RI)

Procurador-chefe CPRACES
(Aprovação)

Aprovado - suspensão 
da prescrição (art. 43, RI)

Registro/instauração 
do procedimento na 
CPRACES (art. 44, RI)

Procurador conciliador ou 
mediador solicita à CPRACES 
data, horário e local p/ realizar 
a sessão (art. 46, RI)

CPRACES comunica 
à parte interessada Arquiva

· notifica o requerido p/ indicar 
representante c/ poder decisório

· dá ciência ao procurador do 
Estado negociador

· existindo processo judicial em 
curso: partes solicitam a suspen-
são do feito

Sessão
ArquivaSem acordo

Com acordo

Termo de 
encerramento
(art. 54, RI)
Termo de acordo (art. 55, RI)

Oitiva do ordenador de 
despesas no caso de 
pagamento de valor não 
submetido ao precatório 
ou RPV (art. 55, §2º, RI)

Procurador do Es-
tado negociador  
(parecer jurídico circuns-
tanciado - art. 56, RI)

Procurador-chefe
CPRACES (art. 57, RI)

Procurador-Geral 
do Estado (art. 57, RI)

Envia ao órgão ou
entidade envolvida

Dá publicidade em seu 
sítio eletrônico (art. 29, RI)

Autoriza ou homologa 
(art. 58, RI)

CPRACES 
(art. 58, RI)

Vícios sanáveis (art. 57, §1º, RI)


